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WETDOOR
DE KAMER
GEJAAGD
Op 4 oprit 1973is de wet IIfinanciering ontwikkeling snelle kweekreaktor" aangenomen in
de Tweede Kamer. Dat was overigens veel later
dan minister Longeman verwacht hadj de inning
van de 3% voor Kalkar kan nu pas op 1 juli 1973
ingaan. De minister had verwacht op 1 ia~J
1973. Een strop voor hem van ZOI ft 30 mil joe"
gulden.
Het is goed om ons even te realiseren, dat deze
wet alleen nog maar de financiering van Kalkor
regeh • De wet zegt nieh 0_ de voordelen ol
bezwaren, die aan dit proiekt vastzitten.
Daarvoor is een onder debat nodig, n.L over de
"Nota inzake het kernenergiegebied". Deze nota is op 30 maart 1972 ingediend, maar tot nu
toe nog steeds niet aan de orde geweest. Met
andere woorden, de Kamer heelt ingestemd met
de financiering van een projekt, waarvan de uitvoering nog niet eens principieel was besproken.
In de memorie van toelichting wordt helemaal
niet duidelijk gemaakt, waarom kemenergi" %0
vanzelfsprekend de enige mogelijkheid Is om het
tekort op te vangen. Er wordt niet gesproken over

de gevoten, die verbonden zijn aan het gebNik
van kernenergie, vooral wat betreft het milieu.
Ook was langman wel uitvoerig ingegaan op de
voordelen van deze re.aktoren de nadelen ven
alle andere vonnen van energieopwekking, moar
hij had niet de keerzijde van de medaille laten
zien.
Maar langman was dan ook geadviseerd over kernenergie door niemand minder dan:
Jhr. Mr. Sickinghe lYMf), ir. Van Reenen (RijnScheIde), dr. lr, Haag (Shell/VMf), lr , Bakker
(samenwerkande elektriciteitsbedrijven), drs.
Ree (Reaktor Centrum Nederland), prol. Goedkop
(ReN), prof. Van Bueren (ex Philips) en dr. ir.
Rinia (ex Phlllps).
Hij had toch beter ook eens bij de gewone mensen
In Nederland langs kunnen geen, zaals wij dat
deden. Misschien zou hij dan wel een andere beslissing genomen hebben.
De volgende uitspraken liegen er niet om:
"Z. proberen me nu el laren i..... cent uit miln
portemonnee te kloppen die erin komt, moar deze
keer zien ze van mij niets", 11Als die industrie
zo graag winst wil maken laten ze dan zelf maar
voor hun rommeltie opdraaienll en een beetie verder van huis, in Borsele, waar al een kemcen ...
trole staat 1 zei een boer: II Ik heb niets tegen
kerncentrales, maar ze moeten ze alleen in Den

Vissen sterven
hij centrale
in Borssele
KINDERSTERFTE
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Onthulling in Los Angeles Times

RA.DIO.ACTIEF AFVAL
BEDREIGT AMERIKA
....-----------------.11
I.OS A~GEl.ES It\I"

Dr. George Weil. gangmaker van de eerste kernreactor in 1942. zegt nu:

or

Haag bouwen en niet 5 km van mijn huisje l •
AI. Langman het over ongelukken heelt, praat
hij niet over de slachtoffen, maar hit heeft het
over de schadevergoeding; alsof dat weer mensen tot leven roept.
Kamerleden die het woagden kritiek te leveren, kregen van de verantwoordelijke minister
de bekende argumenten te horen: dat Nederland
'!cl 1«1 milioen getn_teerd had In het prajekt;
dat als' Nederland niet mee zou doen, de industrie belangrijke onderzoekresultaten onthouden
zou worden (d.w.z . de industrie zou er niet aan
kunnen verdienen) en zo zoudenSOO hoogwaar...
dige arbeidsplaatsen verloren gaan. (Dat zijn
dus geen arbeidsplaatsen voor de gewone man).
Nederland moet ruim 200 miljoen betalen; volgens de minister levert de wet jaarlijks 90 miljoen op en de wet loopt in leder geva,1 tot 1980.
Een eenvoudig rekensommetje leert ons, dat de
minister bijna 3 maal zoveel ontvangt als hij
uitgeeft. Verwacht de minister soms dat het proiekt veel duurder uitkomt als nu begroot is?
Oot is dan nog een extraatje voor de kapitalisten,
als de winst die ze slepen uit de prijsopdrijvingen.

REGERINGEN BEDRIJFSLEVEN: 2 HANDEN
OP 1 BUIK.
Het Nederlandse aandeel in het Kalkar-projekt is gegund aan de N. V. Neratom. In deze
club zitten o;e, Philips, de Verenigde Machine Fabrieken lYMf), Rijn-Schelde/Veralme en
de Shell , Als we de namen van de adviseun van
de minister nog eens bekiiken komen we verdacht
veel dezelfde bedri jven tegen.
Het is dus wel duidelijk dat de regering en
de Kamer zich niets aangetrokken hebben van
de gewone mensen in Nederland toen zij de wet
lifinanciering snelle kweekreaktoril aannamen.
Ze dwingen ons nu wel om, nu volgens hun alles in kannen en kruiken is, onze stem ook eens
te laten horen. We zullen door onze massale
weigering van de 3% voor Kalkar eens loten zien
hoe wij erover denken I
Misschien bedenkan de heren in Den Haag dan
nog eens een keer door wie ze gekozen en betaald worden.
Voor wie ze dus eigenl ijk zouden moeten werken.
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Mkende Amerikaanse bioloog
Barry Commoner: "De radio'" 'eve ,afvalstoffen
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Het kàn anders!
De industri~lIen loten ons geloven, dot steenkool, gas en olie (de zogenaamde fossiele brandstoffen) op hun laatste beentje lopen, en dat we
dus zo snel mogelijk -voor andere energiebronnen
moeten zorgen. En dat zijn dan volgens hen kerncentrales (want die brengen de heren het meest
op).
Is het nu werkelijk zo slecht gesteld met de
voorraden van fossiele brandstoffen?
... In Groningen werd een aardgasbel aangeboordmet voor tientallen jaren voldoende
aardgas; nu heel Nederland overgeschakeld Is op aardgas en de NAM (= Nederlandse Aardgas Maahchappij) dik verdient
aan de export van het gcs naar het buiten...
land, Ilblijkt ll de bel plotseling niet zo
groot meer; reden voor de NAM om c:letarieven omhoog te gooien.
* In limburg is de-Beatrixmijn nog nooit in
bedriif genomen, de steenkool die daar
in de grond zit is de heren niet lukratief
genoeg meer.
* In Amerika is de benzine op rantsoen gedoan en de prijzen zijn omhoog gevlogen.
Nu beschuldigt de Federale Handelskom-

Ur<ll~·lI.cili~_defl van de \'(Onmbrde Slll1en

missie de oliemaatschappijen (o.a. Essoen
Shell) ervan, dat zij kunstmatig beperkten
om de tarieven omhoog te kunnen gooien.
De ol iemaatsehappi [en hebben nog voorraden genoeg. Ze hebben de mensen gewoon
voor de gek gehouden om de prijzen omhoog te kunnen doen.
* Een dezer dagen is bekend geworden, dat
6 grote banken een intemationale energiebank opgericht hebben. Ze gaan zich bezig houden met het boren naar olie op het
kontinentale plat. Het kapitaal dot ze erin
hebben gestoken Is 500 miljard gulden J I
Deze voorbeelden doen ons steeds meer vermoeden dat het met de voorraden fossiele brandstoffen nog niet zo beroerd gesteld is als men
ons wil laten geloven. Maar men moet de tekorten wel groter laten schijnen om de noodzaak
van kernenergie aan de ~an te brengen.
Er zijn in ieder geval voldoende fossiele
brandstoffen om een verantwoorde vervanging
van onze energie af te wachten. Dat de Industrie VOOIbij gaat aan zonne-energie, brandstofcellen, getijdecentrales enz. komt, omdat er
voor de industrie zo weinig aan te verdienen
valt.

"Kernenergie is smerigste
energie die we hebben"
Kindersterfte
door atoomstraling ?

11/

Van onze correspondent
WASWNGTON. vrijdag
Honderden babies in 13
Amerikaanse staten hebben
waarschijnlijk bet leven gela.
ten als gevolg van atoomstraling uit de plaats waar ondergrondse proevell met atoom.
hommen werden gehouden. al.
dus, de radioloog dr. Emest
Stemll'lass.

Geen afdoende oplossi nll bekend

Radio-aetief afval 3
1"2.
wordt een van
grootste problemen

--

Mens is bezig zijn
planeet radio-actief
te vergiftigen

Rechter verbiedt Amerikaanse ....Kalkar"
DE WET STAAT
AAN DE KANT VAN DE INDUSTRIE
We hebben eens in de wet gekeken, om te
zien ol we daar misschien bescherming vinden
tegen kemcentrales. Maar dat maakt het alleen
nog maar erger.

1. Ontwerpen, fabrikanten, leveranciers en.
bouwen (de industrie) kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld vaar ongelukken; alleen de exploitant, een energiebedriif dus,
is aansprakelijk.
2. De exploitant hoeft zich maar voor maximaal
30 miljoen gulden te verzekeren. In uitzonderingsgevallen nog loger. Vaar hogere schade
draait de staat (dus de belastingbetaler) op
tot maximaal 450 miljoen gulden. Ter vergelijking: de schade bij een ernstig ongeluk

wordt in Amerika geraamd op 7 miljard .e,
3. Een eis tot schadevergoeding moet binnen 10
jaar worden ingediend. (Het normale recht
stelt een termijn van 30 jaar). De exploitant
en de verzekerlngsmaahchoppljen hoeven dus
geen cent te betalen voor bepaalde nadelige
gevolgen van een kernongeluk, die pas op
langere termijn zichtbaar zullen worden
(bijv. kanker, vervroegde veroudering, misvormd nageslacht e.d.).
Dit soort wetgeving (in Duitsland, waar Kalkar ligt, is de wet bijna hetzelfde)geelt vrij baan
aan de industrie om maar wat aan te rotzooien.
Ze kunnen toch naait aansprakelijk gesteld worden als er iets mis gaat ~

REGERING EN BEDRIJFSLEVEN
NEMEN ONTOELAATBARE RISICO'S
Wat zij nu de risiko1s en gevaren die aan dit
projekt kleven?
- Bii een kerncentrale komen radioaktieve stoffen' vrij (in de lucht en in het koelwater);
deze stoffen kunnen in principe wel opgevangen worden, maar dat wordt ac:hterwege gelaten, omdat de elektriciteit dan helemaal
niet meer te betalen is. We krijgen dus radioaktieve stoffen via de lucht in onze longen, en via het drinkwater in de rest van ons
lichaam. Radioaktieve stoffen koncentreren
zich bij v • in de schilcfldier en in het merg
van de botten. Gevolgen: kanker, vermindering van de vruchtbaarheid, snellere veroudering, vermindering weerbaarheid tegen infek ..
tie, aangeboren afwijkingen enz. Nog steeds
sterven in Japan mensen tengevolge van ra..
dioaktieve besmetting door de otoombommen
van 1945.
- Naast de radioaktieve stoffen, die dus zo
maar geloosd worden, levert de kerncentrale honderden kilo's haagradiaaktiel alval
per jaar; dit moet duizenden jaren bewaard
en bewaakt worden. In Amerika worden al
miljoenen liten radioaktief afval in tanks he...
waard; ze moeten steeds geroerd worden, "om'"
dat het brouwsel anden aon de kook raakt,
met katastrolale gevolgen: herhaalde malen
zijn er al lekken gekonstateerd, waarbij honderdduizenden liten afval weggelopen zijn.
Ook in ,Mol, 10 km over de Belgies gren;, ,
is zo'n bpslagplaah voor hoogradlooktiel 01val.
- Een ander nadeel is, dat kerncentrales onge-

veer SO% meer koelwater gebruiken dan gewone centrales. Dit betekent dus een extra
aanslag op het biologiese evenwicht in het
water: bij een te hoge temperatuur sterven
de vissen.
- Voor het maken va""een atoombom is 8 kg.
plutonium (dat gemaakt wordt bij een snelle
kweekreaktor) voldoende. Zo'n centrale
mooki jaarlijks ongeveer 2500 kg. plutonium.
Oe meeste landen hebben zich via het nonprol iferatieverdrag verpl icht, geen kernwapens te maken. Moar met de bouw van kweekreaktaren worden wel de installaties voor het
maken van kernwapens gemaakt. Dan is het
binnen een half jaar mogelijk kernwapens operationeel te maken. Kweekreaktoren hebben
dus een belangrijke militaire nasleep.
- Het stralingsgevaar voor het personeel is zo
groot, dot allerlei reparaties niet verricht
worden door het vaste pet:SOneel, maar door
mensen van buiten; ook die moeten regelmatig vervangen worden Omdat ze anden een
te grote dasis radlooktlviteit krijgen.
Ook de praktijk bewijst, dat het met kemcentroles nog lang niet snor zit.- Hoe vaak is
de kemcentrale in Dodewaard niet bulten bedrijf wegef)i:reparaties en onderhoud?
Er bleken haarscheurtjes in de bemanteling te
ziin ontstaan, wat volgens deskundigen nooit
had kunnen gebeuren.
.
Op grond van onlJ8lukken ol blina-ongeluk~en
die er in de Verenigde Staten met snelle kweekreaktoren gebeurd zijn, heeft de rechter daar de
bouw van die reaktoren verder verboden I

